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Op het omslag een eind jaren '50
ciflyeeUlinfi vein liet 'Zonnehuis'in
Beekbergen (hoek Dorpsstraat en
Riiitersniolenweg).
De:e instelling voor langdurig zieken kwam in 1929 tot stand. Daarvoor heette het 'Villa Sarphat' en
was het een insteling voor drankziichtige vrouwen, die geleid werd
door de bekende freule Hart sen.
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Redactionele mededelingen
Mi|n mailbox wordt met grote regelmaat gevuld met de meest uiteenlopende peisbeiithlen Iedereen wil wel gratis reclame in ons blad Soms pik er ecnt|e uit, die
ik /ell de moeite waard vind en neem die dan op Die bent u in het verleden dan
ook nog wel eens tegengekomen
Algelopen kwaitaal vioegen meer dan tien verenigmgen/stichtingen/mstellmgen
om plaatsing in de ceislvolgende uitgave van 'De Maike' (de/e dus) Sommige
/i)n op du moment al dooi de li|d achteihaald en dan heelt het al helemaal geen
/in meer om ze op te nemen, maar bij de resterende vind ik hel nog steeds een
moeilijke /aak om hier keu/es in te maken Daaiom neem ik /e als legel niet
meei op, ten/i| /e voldoende inteiessanl /i|n vooi u als Ie/er en /e nog aan de
actualiteit voldoen Dan kan een (veikoite) opname /invol /ipi In andere gevallen /al ik met de vermelding van een internet adies volstaan
In bepaalde gevallen /al ei veimelding op on/e eigen website plaatsvinden
De volgende internetadressen wil ik graag onder uw aandacht brengen
www mi|ngeldeiland nl
www erlgoedgelderland nl
www monumenten boek nl
www delphei nl (/ie ook aitikel Jaap van der Weel op pagina 18)

Lezingen 'De Marke' voorjaar 2014
Donderdag 23 januari om 20 00 uui is mevrouw Mas|a Pailevliet van Sectie
Aicheologie gemeente Apeldoorn, on/e spreekslei De titel van haai Ie/mg
'Apeldoorn, een ri)k archeologisch bodemarchief' Archeologie van de stad, de
dorpen en het buitengebied " I ocatie leugdhuis in I oenen
Donderdag 13 maart om 20 00 uur geelt de heer Rob Rademaker uil Zutphen
een le/ing ovei de gevelstenen in /i|n stad I ocatie Concordia in Hiummen
Woensdag 23 april om 19 ^0 uui begint on/c algemene ledenvergadering
Aansluitend spreekt de lieei R van Heek uil Velp over Huis Heigh m \ Heerenbeig Zi|n vader, dr I H van Heek, kocht in 1912 Huis Beigh en maakte hel weer
bewoonbaai I ocatie De Korenmolen m herbeek
Alle le/ingen worden ondersteund met beeldmateiiaal Belangstellenden bi| de
le/ingen /ipi welkom
De halve dagexcursie is op /aleidag 7 |uni en we brengen dan een be/oek aan
Huis Beigh in 's Heerenbeig
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en dit zijn de namen
Mevrouw Pé Hillebrinlc-Plant heeft zich ingespannen om de namen van de kinderen op de/e foto te achterhalen. Met behulp van Dorus Barmentlo en mevrouw
Marielje Vcrbeek-Siens, die /.ell' ook op de foto staan, werden alle namen achterhaald. Daarvoor hartelijk dank aan mevrouw Hillebrink!
Bovenste rij; .lo Zomer, Ab Kersten, Toon van het Hekke, Hendrik Barmentlo,
Kvert Barmentlo, Cornelis van der Veen (/.oon van Marten), Bertus Barmentlo.
Tweede rij; .lo de Wit (handen samen), (ierrit de Wit, Dorus Barmentlo, Bertus
van het Hekke, Hein Hofman,'leun Hofman, Mies Barmentlo, Marietje Siens.
Knielend met bal,'leun de Wit.
Mevrouw Hillebrink: "Het huis is inderdaad het huis van aannemer Marten van
der Veen, maar stond aan de overkant van de Veldkantweg, waar nu nog huis en
werkplaats gevestigd /.ijn.
Het zijn allemaal buurkinderen, die graag een potje voetbalden. Ik herkende, (al
ben ik 15 jaar jonger) ttich al gauw een aantal mensen, waaronder Dorus Barmentlo. Dus ben bij hem op bezoek gegaan. Degene die hij niet meer wist, kon ik
bij mevr. Marietje Verbeek-Siens achterhalen. Voor zover ik weet zijn dat ook de
enige nog in leven zijnde mensen van dit plaatje.
Ix'uk detail: bij het gesprek met mevrouw Verbeek-Siens, kon ze zich nog herinneren dat haar moeder 'mopperde', omdat ze zich zo 'smerig' (vies van het spelen) op de foto had laten zetten."
Willem Ki'u.sink
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Zaterdag M augustus |l was de datum van en de excursie naar Dordrecht en de
sluiting van in/ending van kopi| voor het septembernummer van De Maike Daarom nu een persoonli|k getint verslag (gemaakt op S september) van de excursie
onderde titel

Prachtig
I'rachtig was de comfortabele busrit die begon tussen de bossen en de heide van
de Veluwe waar het mie/erde voortging over de vlakke Betuwe waai hel regen
de en toen eindigde bij de kruising van biede wateiwegen naast de Veeidam in
het droge Dordrecht, waar de harde wind boven het water hel wolkendek open
waaide De verse kol lie in hel Veerhuis smaakte uitstekend, het nog bevroren
appelgebak iels mindei
Prachtig was de wandeling dooi de
oude stad waai de gids ons als /i|n
90Ie groep londleidde en ons de
oude specifiek Dordtse, hellend ge
metselde gevels UxMide evenals in
gemeu/e vvaterkeiingen in straten en
voor huisdeuren hn die - mede op
ons vei/oek ons voerde naar hel
smalle Zakkendrageisstiaat|e, met de
gildekamer van het inderti|d belang
ii|ke gilde van de /akkendragers
Naast het kamerraam hing hoog bo
ven ons hoold de oude klok uit 1773,
(/ie loto) die geluid werd als ei werk
Ie doen was voor de /akkendrageis
Die verzamelden /ich dan snel in
hun gildehuis en moesten dan loten
met een dobbelsteen in een speciale
bak mei een gal (de 'smak') wie hel
schip mocht lossen ol laden en dus
loon kreeg, het 'smakgeld'
Zo kregen vvi) een indruk van de werkomgeving van voorvadei Willem de Kool
Maai werden wi| ook herinnerd aan Hermen en Cornells en Salomon en Wouter
en Steven en nog een Steven de Kool bioert|es en neefjes die lond 1700 als weeskinderen in Doidiecht opgloeiden en de een na de andei - als /e oud genoeg waren - met schepen van de Verenigde Oost-lndische Compagnie naar Nederlands
Indie waren weggezonden Alleen Heimen kwam teiug hn hoe na alliek van alle
'kosten" hel schamele leslant van de bescheiden gage van een van hen naai /ijn
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oude moeder ging, en naar zijn achtergebleven jongste broertje Willem. Dal kleine knaapje groeide uit tol een potige zakkendrager, die een bakkerijtje in de Suikerstraat kon kopen voor zijn zoon (ïerrit en daarmee de kiem legde voor latere
generaties bakkers en molenaars De Kool in Dordrecht, Rotterdam en Rijsoord.
Indrukwekkend was het om slil te staan bij
het nieuwe gerechtsgebouw op de plaats van
de voormalige Kloveniersdoelen, waar een
groot blauw schild op de muur (foto links)
vermeldt dat hier in 1618-1619 de Dordtsche
Synode werd gehouden, die belangrijke
kerkvergadering, waar de afgevaardigden uit
|de Republiek onder meer besloten een vertaling van de Bijbel in het Nederlands uit te
I geven, en waaraan de ons bekende Willem
Baudaert of Baudartius uit Zulphen als kenner van het Hebreeuws ook heeft meegewerkt. Die zogeheten Statenvertaling kwam
in 16.37 gereed en is van grote invloed is
j;eweest op de vorming van onze Nederlandse taal.
Naast de blauwe gedenkplaat herkenden we een grote reproductie op de muur van
een bekende afbeelding van de Synode: een grcHe vergaderzaal met daarin v\aardige hoge heren mei hoge hoeden, gezeten rond twee grote tafels en omringd
door rijen banken met even achtenswaardige afgevaardigden. Hven later
wandelden we langs het Hof van Dordrecht, een oud Augustijnenkloosler
dat nu vN'ordt gerestaureerd, waar in de
toekomst herinneringen aan deze Synode en Bijbelvertaling zullen worden
bewaard.
IVachlig is ook de 'nieuwe' witte
spoorhefbrug (of is het hef-spoorbrug?)
over de Oude Maas, maar liever niet in
één blikveld met hel kenmerkende silhouet \an die majestueuze oude, hoge
Grote Kerk. met zijn half afgebouwde
toren en daarbo\enop vier wat merkwaardig geplaatste uurwerken, naar alle
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/.ijden één. De ons toebemeten
tijd was helaas te kort om de
kerk ook in te gaan.
I'rachtig was 's middags de
zonnige Hiesbosch, waar we
vanuit Drimmelen hebben
rondgevaien, zon op 't hoofd
en haren in de wind, door kre'
\
ken en langs oevers, dicht begroeid met hoge rozerode
springbalsemienen (in onze
huistaal .lona's wonderboom,
vanwege de snelle groei) en
gele gulden roede. Uiteraard
lieten de naar men zegt ruim
tweehonderd bevers mede
vanwege de grtile drukte op
het water zich niet aan ons
^WÊÊSSm
zien. Maar af en loc verstrooide de kapitein ons met informatie (wer doorgestoken polderdijkjes, drinkwaterbekkens,
en aan de natuur teruggegeven
gronden 'nu broedplaatsen van Grote Kerk en Nieuwe Haven (rechts van de
weide- en watervogels'.
kerktoren de witte hefbrug)

r

Hen prachtige jaarlijkse excursiezaterdag was het van onze Oudheidkundige Vereniging 'De Marke'. Dank!
Corrie C. de Kool

De foto's bij dil artikel werden tijdens de excursie door de auteur gemaakt.
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The Flying Fortress (the 8th Ball)
in ons vorige mededelingenblad stond een
artikel van René Vos over de neergestorte
bommenwerper bij de Herbeekse brug op 2
november 1944. Daarbij vond Al vin Bader
de dood achter de boerderij aan de Den
Broek weg 1 te Hall.
Het was de bedoeling dat er bij dit artikel
meerdere foto's geplaatst zouden worden
maar door onbekende oor/.aak kwam een
mail met l'olo's niet over. Daarom hierbij
alsnog de gemiste afbeeldingen om het vci
haal te completeren.
Rechts: Al vin Bader
4 november 1921 - 2 november 1944
Onder: Crew van the 8th Ball Crew van de
B - 17 G, waarvan de Amerikaanse Eerste
Luitenant Jack T. Davis de piloot was.
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Boven: Op 16 september l'J'JS wordt ter ere van de omgekomen TISgt Alvin Bader een kleine gedenksteen onthuld door FIO Nino L. Guiciardi. De steen ligt
op grond van de familie Spee aan de Den Broek weg te Hall.
Hiernaast:
Stukje beplating van het gecrashte vliegtuig The 8th
Ball, dat René Vos ons toezond. Op het stukje beplating
ligt een papier met twee
foto's.

Marianne van Zadelhuff
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Historie Loenèn
Afgelopen apiii hebben vier (oud)-Loenense verzamelaars de koppen bi| elkaar
gestoken Hoewel al on/c persoonli)kc ver/amciingen verschillend waren, hadden
wc toch een ding gemeen I oenen en de geschiedenis ervan We waren van me
ning dat de laatste jaren met de opkomst van het digitale tijdperk, veel oud mate
naai vcrloien gaat of letterlijk weggegooid wordt Met dit in het achterhoofd
startte dc/c groep (inmiddels Stichting Historie Loenen ) de jacht op oud foto en
filmmateiiaal van het dorp 1 oenen
Fr moest natuurli|k ook een logo komen
Na vele koppen koffie & gevulde koeken kwam na enige ti|d fan lansscn met
geweldige mooie schetsen met torens van ons mooie Loenen Hel is echt een ty
pisch Loenens logo gevvorde te weten de R K kerk. De Vri|enberg, Kasteel ter
Horsl & de N H kerk Met de/e schetsen van lan hebben we Natasja Veesacrt
Heeldscheimvveik (www veesaert nl) uit herbeek geviaagd hier een mooi logo
van te maken
Ons doel is het behouden van het cultureel erlgoed van het dorp I oenen op de
Veluvve Alles in de meest brede /in van het woord, met name het organiseien van
exposities, het ver/orgen van publicaties en het aanleggen en onderhouden van
vci/amelingcn
Ondertussen ontstond ook het idee om al de/c vcr/amelde tcHo s films en andere
materialen te gaan exposeren in Verenigingsgebouw 'De Brink' en wel op IS en
I6hebiuari2()l4
1 evens /i) wc nu al be/ig en in heel 2014 alle gebeurtenissen van ons 1 oenen vast
te leggen op film We willen n I een nieuwe film maken voor het dorp De laatste
lilm die Cl IS gemaakt was in 19X8 met het 11 SO jaiig bestaan van het dorp
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Inmiddels enkele maanden verder, is de inzameling van materiaal in volle gang.
Mocht U nog in hel be/il zijn van foto's, film ,oude ansichtkaarten, suiker/akjes,
consumptiemunlen, theelepeltjes o!' andere gebruiksmaterialen van l.oenen, dan
houden wij ons van harte aanbevolen.
Foto's e.d. zouden we graag willen inscannen on deze krijgt U uileraard weer terug.
Tot slot:
Wilt u ook helpen een .stukje geschiedenis van ons mooie dorp ie bewaren en wilt
l) ons daarbij financieel ondersteunen, dan kunt u een bijdrage storten op:
NL 79 RABO 0.^2614270.'^ l.n.v. Slichting Historie Loenen.
Eric Klevcrwal
Het bestuur van de Stichting Historie Loenen, van links naar rechts:
Jan Janssen 055-50523441 06-202IH575
Henk Slief 055-54131151 06-53191825
Adriaan Klomp 055-50531351 06-51884629
Eric Kleverwal
0313-656008106-12654889

Winkelerf Oranje Nassauplein Eerbeek
in '(ihMhENTE 1 HUIS' van 25 lanuari 2013 is olfitieel het vernieuwde plein gepresenteerd met een nieuw
bord Winkelerf ( in grote /warle letters op witte aeh
tergrond, erboven in blauw een auto en een persoon
met aan de hand een kind en boodschappentassen)
Wat een aanwinst en wat een vondst'
Sinds 19S2 ben ik Fcrbeekenaar en heb met belangstelling de vele veranderingen
m het doip gevolgd Zo ook m 2012 ais meest recente de reconstructie van hel
()ran|e Nassauplein Die duurde bi|na een )aar wegens de omvangrijke werkzaamheden vvaarbii het hele plein van gevel tot gevel letteilijk op / n kop werd ge/et
Het nieuwe plein heelt nu - oktober 2 0 n negen maanden lang in /i)n nieuwe
op/et dienst gedaan Al die ti|d heb ik als 93 |aiige, wandelend met een rollator,
ol ti|dens be/oeken met mi|n auto, de gelegenheid te baat genomen allo veiandeiingcn eens rustig te bekijken en te 'ondergaan'
hn daarvan onderstaand een verslag
Het maakt met uit van welke kant, door welke straal, |e naar het plein toegaat, als
automobilist, als fietser, dan wel als voetganger - /onder of met rollator ol kinderwagen - direct valt het op in een andere wereld terecht te /uilen komen De
waarschuwingen voor de overgang /i)n opvallend door strepen en banden die
nauwelijks boven het wegdek uitsteken maar vooial door borden met grote /waile
letteis Winkelerf, met erboven de vertaling in iconen voor degenen die met
kunnen le/en ol de nederlandse taal met machtig zi|n
In een klap is het je duidelijk dal je een hele grote al geronde ruimte binnenkomt,
een wereld waai je veilig bent, waar iedereen /ich van/ell sprekend gedraagt als
mens van klem tot groot Het maakt mets uit lopend, per fiets of per auto, de
snelheid is ski/noets^
Wel een wondeilijke ervaring op dit vvinkelplein' Helemaal verschillend bijvoorbeeld van ons andere vvinkelplein in de Stuijvenburchsliaat Daar ben je als voetganger hoogstens veilig( O op de lioltoirs en op de /ebrapaden
Wat IS de vondst' De luimte tussen de vier omiingende gevels is bestraal met
klinkers heliodc klinkers voor de voetgangersbestemmingcn Donkerrode kim
kers voor de dooi gaande weg en de parkeervakken De gi en/en al gebakend met
blauwe klinkeis en met biede blauwe stenen platen /onder noemenswaardige verhogingen Veider een aantal verhoogde beplantingsvakken omiingd met brede
stenen elementen en geschikt voor vele /itplekken Hn een groot stapsgewijs op
gebouwd rond element als een soort podium
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De twee 'oude' kiosken /i|n gehandhaald in de schaduw van de - enige' - ge
spaarde grote haagbeuk, evenals de ondeigrondse alvalcontaineis
Kortom, een ruim plein /onder obstakels, /onder gebods- of verbodsbolden, /on
der /ebrapaden, /onder trottoirs, waar )e |e iiets, |c auto en )e alval kvvi|t kunt en
in alle lust het luinie assortiment winkels met een be/oek kunt vereren
Op de - weliswaar koude - /itplaatsen is gelegenheid voor een buurtpiaatje
Ook in andere op/ichten voldoet het venieuwde plein Ik sprak met doipsgenoten,
waaiondei bewoners boven de winkels die langduiigei eivaiingen hebben met
alles wal er beweegt en leelt Kinderen hebben de mogeli|kheid van veilig spelen
ontdekt en lietsen met hun (drie )wieleit)es dat het een lieve lust is Ol /e ontdek
ken dat ei legenwatei in de ondiepe schaal bovenop het 'rond /it spelen met
water, sooit pootjebaden' Ook rolschaatsen is 'in' Het is nog al wachten ol ei ook
'oudeuvetse spellet|es /uilen ontstaan als tollen met een /weep hinkelen, hoepelen veistoppeitje spelen met een plek op het plein als honk
Wel vvaien de genoemde ervaringen kenne
li|k aanleiding om hel eeiste opschiilt op het
blauwe Winkelerf boid te vervangen dooi
een nieuw de persoon met kind en boodschappen IS veivangen door een icoon
'winkel' en een paar kindeien met een bal
/i|n toegevoegd
De doorgaande weg voor twee richtingen is
niet meei interessant voor de bromlietsers
die vooiheen lekkeie iond|es konden ii|den
en lawaaien ei last v ei oor/aakten
Ook de vogels hebben /ich moeten aanpas
sen Voorheen konden /e /ich vermaken in de prachtig witbloeiende Catalpa, na
de bloei getooid met hele lange viuchlpeulen Ol /e konden de omgeving v ei kennen vanuit de hoogopgaande /uileik Heide bomen met nog een paai andeie giote
moesten sneuvelen in verband met de milieuviiendeli|ke ondergrondse regenwatei kelder met lekkende bodem
Nu /i|n de vt)gels - vooilopig - aangewe/en op de giote londe haagbeuk en op de
pas geplante schriele bomen in de planlvakken Vraag waarom geen halfwas bomen geko/en die opgekweekt in giole potten het hele |aar plantbaar /ipi en daar
mede het plein meteen weer gioen hadden aangekleed ^
Kortom Wat een aanwinst, wat een vondst met slechts één boid is een vernieuwde openbaie luimte in een heel doip veilig gevvoiden mede dank/i| een huiopese
subsidie, /oals gemeld in een onopvallend bord|e eigens op het plein
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Als men hel plein verlaat, waarschuwt een
dikke rode streep dcxir het bord Winkelerf
dat men weer belandt in de 'bo/e buitenwereld' met trottoirs van drie, vier, vijf of
meei brede tegels, vaak versmald tot minder
dan drie tegels door breed uitgegroeide hagen
ol overhangende takken.
Het /OU mooi /ipi als overal in hei beek en de
rest van on/e gemeente de openbare ruimte
/o gebruiksvriendeli)k kon worden Kindeiwagens, lolstoelen en rollatois hebben een
breedte van minstens drie stoeptegels nodig
en verlaagde tiottoirbanden op alle logische oversleekpunten!
B. Vrijhof

Over holtrichters en brinken
Na de bespieking van de maslersciiptie van Niek (iiupstia 'ProthotoU van Loe
nerhosch. Verandering in landi>ehruik en -helieer in de Marke van Loenen en
Zihen 1595 IH93' (/ie jaargang 37 nummer 2 van juni 2013 van 'De Marke')
volgt hier een lellectie op on/e ple/ierige samenweiking en enkele gevolgen
daarvan voor de kennis van de historie van Kasteel ter Horst en de buuischappen
Zilven en I oenen
(irupstra wilde /ijn studie baseren op het markearehiel als helst enige bron. Zelf
beschikte ik al over een aantal belangiijke (getransciibeeide) markestukken. De
meeste vvaien gerelateerd aan de familie Hackfort en Ier Horst en andere waren
uitgeko/en vanwege de namen die daaiin vcxiikomen, bijvoorbeeld verslagen van
verkoop van markegronden, maai ook piolestbrieven met handtekeningen en
kerkiekeningen behoorden tot mijn thuisaichief (irupstia had veel markeboeken
blad/i| vooi blad/i| gelotogialeeid, waaidooi een giote hoeveelheid aichiefmateriaal binnen handbeieik kwam Vanwege de tijdsdiuk maakte ieder naai eigen
keu/e transcripties (irupstia koos vooi samenvattingen, mijn vooikeui ging daarentegen uit naai integiale om/ettingen van de maikeboeken van de 17' eeuw met
13

inbegrip van presentielijsten en beboete lieden Maar de 'hanepoten' zoals
(iiupstra moeili|k leesbaai handsthrilt van enkele oude schri|veis betitelde, liet
hi| graag aan mi| ovei
De uitwisseling van inlormatie in gespiekken en via mails was ook voor mi|n
onderzoeksterrein ongedacht vruchtbaar Naast een algemeen beeld groeide hel
inzichl in meei specilieke onderwerpen zoals de achtergrond van de geeilden, de
gescheidenheid van de buurschappen Zilven en Loenen, ligging van (bepaalde)
huizen hun bewoneis en lamilieielaties Onderstaand volgen twee uitgewerkte
vooibeelden ovei ht)ltiichters en brinken
de eerste holtrichters
Het verslag van de holtspraak van 11 juni 1595 is het oudste document van de
marke van I oenerbosch dat we kennen Het oogt als een basisreglement in 49
aitikelen, ovei alleilei zaken en situaties die zich kunnen vooidoen in de niaike,
tot de precieze hoogte van de boete voor het stelen van een stam ol een plank, ol
een boomstronk toe Holtrichter was toen Cierard Hackfort
In de aandacht voor details viel ITII| zi|n naam op lot dusvei was deiaid Hackiort een wat een duisteie liguur, van wie alleen bekend was, dat hi| in 1595 in
I oenen dooi zi|n knecht was doodgeschoten een gegeven dat bi| rondleidingen
op lei Hoist giaag met veel lantasie wordt uitgebreid en aangehooid Het oudste
markedocument is dan des te meer bijzonder, omdat het ook een bewijs is dat
(iciard Hackiort als holtrichtei in I oenen en Zilven heelt gelunctioneeid naai
het zich laat aanzien misschien wel het enige bewijs ben eeiste ondeizoek naai
meer informatie ovei hem aangaande zijn holtrichterschap bracht daarna onder
meer het volgende aan hel lic hl j 11
Zijn vader Wijnand Hackfort had in 1560 het ambt van holtrichter gekocht met
de bepaling dat de lunctie erlelijk zou overgaan op zijn erlgenamen loen Wijn
and Hackloit in 156^ oveileed was de oudste van zijn kinderen, zoon Olivier,
ongeveer vijftien jaar oud en nog te jong om zijn vader als holtrichter te kunnen
opvolgen In 1582 (weileed Ale}d Bosholl de echtgenote van Wijnand Hackiort
Uu de veideling van haai omvangrijke nalatenschap blijkt, dat hun zoon Olivier
toen met meer leefde en dat de tweede zoon deint Hackiort, (onder meer) de
meeste bezittingen in I oenen met De Hoisl en 'id holtrichteramjit van
Loeniemeickt kreeg toebedeeld In 1595 stelde hij orde op zaken in de inarke
Van de effectuering van de onder zijn leiding genomen besluiten heeft hij even
wel maai weinig kunnen meemaken want in oktobei van dat jaar werd hij door
Jurrien van ( oevorden,de waaid van de Vrijenberg, veiinooid
Het IS met helder wie de ongehuwde (ierrit Hackiort is opgevolgd als holtrichter
Mogelijk was het zijn jongere bioei Alaid,de deide zoon van Wijnand Hackiort,
maai daaivooi zijn geen schiiltelijke bewijzen Slechts kopieën van enkele holtt4

spraakresolutics uit de periode 159.5-16.30 zijn bewaard gebleven, zonder vermelding van de toen fungerende holtriehter. Alard Hackfort overleed in 1629. Op de
eerstvolgende holtspraak in 1630 werd besloten dat de papieren van de marke, de
bosbijl en de brandijzers voortaan in een kist met drie sloten bewaard zouden
worden in het St. Catharinagasthuis in Arnhem. De drie sleutels van de kist gingen naar de 'holtrichtersse", Olivier Hackfort en hel Convent van Bethanien, ook
in Arnhem. Wie deze holtrichtersse was, vermeldt het markcnboek Prothocoll van
Loenerhosch uit 1647. Daaruit blijkt dat er onder de geërfden in het l.oencrbosch
en de marken in 1634 een groot conflict is geweest, waarover in 1637 hel Hof van
(ielderland een rechterlijke uitspraak had gedaan. Enkelen hadden zich 'de qualiteijt van grondenen aengenomen, ende gesocht den grondt vanden X.ocncvhosch
te separeren' en builen medeweten van andere geërfden o.a. markegrond afgegraven en struikhout verkocht. Die tweedeling in bos-erven en grond-erven was ongewenst, meenden zij die vooral belangen hadden in het Loenerbosch en zij eisten
veroordeling en schadeloosstelling. Tot de eisers behoorde onder meer 'de holtrichtersse Gertruit van Goltstein', weduwe van .lohan van Zallant en een aangetrouwde nicht van Gerard Hackfort. Fen van de gedaagden was haar neef (!) Olivier Hackfort. Hel vonnis benadrukte HHNHHID in de marke: allen zijn boserven, één holtriehter, één markeboek voor bos- en grondbeheer. De gedaagden
werden veroordeeld. In 1635, dus tijdens hel proces, overleed Gertruit van Goltstein en waarschijnlijk is daarna Olivier Hackfort holtriehter geworden
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Want in de uitspraak over het geschil in 1637 wordt hij dan specifiek genoemd 'm
c|ualiteijt als marckenrichter van Loenen en Silvolden'.
Hoewel de gang van /aken na het overlijden van (ierard Hackforl nog niet geheel
duidelijk is, blijkt al wel dat de opvolging van de eerste holtrichters niet is geweest van-vader-op-/.oon, maar via erfgenamen.
de brink
Hen tweede voorbeeld van grt)eiend in/icht betrof de brink. Dat was een stuk
(marke-)grond voor gemeenschappelijk gebruik. Daarom werd bijvoorbeeld in
1823 de weduwe van Herend Zeisink beboet omdat /e /onder toestemming van de
geërfden /and van de brink had gehaald. In /ijn concepttekst situeerde (Jrupstra
de brink nabij de plaats van hel huidige Verenigingsgebouw 'De Brink' aan de
Hoofdweg in Loenen. Was dal wel juist? Desgevraagd meenden oudere Loenenaren, dat de brink meer bij de Vrijenbergweg had gelegen. Hen grote pu/z.el begon
met als stukken: /elf ingekleurde kaarten van de kadastrale atlas Beekbergen
(1X32) met gegevens over eigenaren/bewoners van woningen en percelen, naamlijsten van inwoners van Loenen en Zilven uit 1813 en 1815, kleine stambomen
van families uit de/e buurschappen die waren gemaakt bij eigen onder/oeken
naar boerderij De Burggraaf in Zilven en de herkomst van de familienaam Modderkolk. Hn er was een lijst van uitgegeven gemene gronden uit 1X26, compleet
met namen van de kopers en ligging, grootte en prijs van de percelen. Die lijst gaf
een klein probleem: hij noemde een paar keer de 'Zilvensche brink' als locatie
van stukjes verkochte grond. Hr waren dus twee brinken geweest: één in buurschap l>oenen en één in buurschap Zilven. Uiteindelijk bevestigde een oude kaart

uit ca. 1756, te zien in Paleis Het Loo, de ligging van de Zilvcnsche Brink in de
driehoek tussen - nu - de Burggraaf, de Bergakkerweg en de Herbeeksewcg.
Dank/ij het in elkaar schuiven van de gegevens van de genoemde documenten
konden niel alleen de /eer waarschijnlijke woonplaatsen van de meeste inwoners
van beide buuischappen worden herleid, maar ook de plaats van de Loenensehe
brink. Die lag westelijk van de Vrijenbergweg.
Het kaartje op pagina 16 geelt weer hoe de in 1826 gekochte heide van de Zilvcnsche brink in 1X32 is veranderd in percelen bouw- en weiland. Hn nu weten we
ook waarom een huis aan de Burggraal 'Brink/icht' heet.

Bronnen:
Gelders Archief Archief Huis 'Ier Horst ()4()5;
CODA Markenarchicf Huis Ter Horst inventaris 273;
CODA Markeiiarchicvcn Apeldoorn 003;
CODA Oud Archief Apeldoorn 001 inv.nr.'ïX6 bewonerslijst gem. Loenen, 1813;
CODA idem inv.nr 588 bewonerslijst Loenen en Zilven op huisnummer, 1815;
Kadastrale atlas Beekbergen 1832, 1998.
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Voetnoot
| l | Hen album amicorum van deiaid Hacklort, ontstaan tussen 1 STO en l")?*), is
te vinden m de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag In 1 ^88/H9 werd Gerard
Hdcklort (schepen van Arnhem) aangeklaagd bi| hel Hol van delre en Zutphen
vanwege een vermeend positieve houding tegenovei de vijand De /aak met een
dossier van ca 3 cm dik weid gesloten /onder uitspiaak
Corrie dt' Kool-Verhoog

Delpher.nl
Veel leden van 'De Marke' /uilen denken wat is dat^ Pen huis ol iemand in
Brummen of in Ferbeek' Wellicht in Hoenderloo ol Ugchelen, want daar weten
we niets Het is geen huis het is iels wat met de K B , Koninkli|ke Bibliotheek,
te maken heelt Historische klanten |a, maar veel uitgebreider Delpher is om
vangii|kei dan alleen die kranten
Vooi hen die beschikken ovei een pc ga ik u vooi
Ik gd via Google naar Delpher Umoet/ell maai Ie/en wat daar over geschreven
wordt U kunt hier uw vraag kwi|l Ik deed dat vooi Brummen Fn dan leest u dat
vvi| de beschikking hebben ovei 62 boeken waai Biummen in vooi komt, *>7() in
de Googlecollectie, 4S614 krantenartikelen, 1167 tijdschrilten en tot slot ["iS
radiobulletins met Brummen U /iet, u kunt hici uw vri|e ti|d mee vullen Ik deed
alvast wat
In de Hora Zulphanica slaat dal m 17X1 aan de weg bi| Biummen hel (iiavinnekruid ol de Plantago ( oionopilolia vooikomt Hel is een vveegbieesooit Hr
gens andeis vond ik een huismiddel tegen huiskrekels Dit ongedierte kwam veel
VOOI in bakkeii|en lekkei vvaiin Daaivooi moest |e het/ellde middel gebiuiken
als legen vliegen Men neeml wal erwtenbr> ol soep en mengt daarin wat li|ngevvieven kobalt hn dil goedje moest je dan daar leggen waar de krekel /ich op
hield in 1799
In de Vaderlandsche histoiie van 1795 lees ik dal ei in 1 Ampt Brummen ver
scheiden geweldenaaii|en gepleegd vvaien maai dat de opge/etenen hiei de
koenheid hadden eenige Amplsn)nkers in hegtems te nemen Zi| werden gevang
kel>k naai Arnhem gcbragt U kunt het nale/en op pag 299 en 300
Ik /ocht en las wat over Beekbergen In de geogiaphische beschii|ving staal dal
de naam is ontstaan uil de vele beken die daar in de omv ing /i|n De keik aldaai,
die dellig is woidl ei dooi een Gerelormeerde Predikant bedient In een Al
manach uil 1793 is spiake van eene deltige kerk en bij hetzelve is een verukkelyk
bosch, het Beekbei gei woud genoemd
IK

Loenen komt hier ook ter sprake met een net kerkjen en natuurlijk papiermolens.
Het oude huis de Horst lokt niet weinig nieuwsgierigen derwaarts.
Helaas heb ik Hoenderloo niet kunnen vinden en ook Deelen, mijn onderzoek van
dit moment, heelt het zeilde euvel als de historische kranten, Deelen bestaat ook
in de betekenis van gedeelte. Tot slot: u mag zelf aan de gang!
■laap van der Weel

De Hof te Wapsum (rectificatie)
In onze vorige Marke stond een artikel van de hand van Dr. Henk Demoed over
de Hof te Wapsum. Door onoplettendheid van mijn kant is bij dit artikel de ver
keerde afbeelding geplaatst op pagina 11. Daarom wil ik hiervoor excuses aanbie
den aan de heer Demoed en hieronder de juiste afbeelding plaatsen.
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Kaart van de Wapsuinse Landen, L van Heuvel, 1723. Gelders Archief, Algemene
Kaarten Verzameling 224. (Foto: Gelders Archief). Met de boerderijen Baank en
Kleyn Baank.
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Het opleidingsinstituut 'Schoonaerde' te Brummen
In 'De Marke' van juni van dil Jaar had ik een artikel over de villa 'Hellagio' aan
de Hngelenburgerlaan. De villa die later onder de naam 'Schoonaerde' een begrip
/.OU worden in Brummen. Van eind 1945 lot medio I9S7 was in de/e villa de in
de volksmcMid gehelen Rooms Katholieke Opleiding tol (ie/insver/.orgster gevestigd. De/.e instelling heeft haar naam in de loop der jaren nog wel een paar keer
gewijzigd en begon in de zomer van 1945 als Derde Orde Noviciaat voor meisjes
in hui/.e 'De Koppelenburg" aan de Arnhemseslraal. (ieheel onder toezicht van de
Franciscaanse Derde Orde (OFM), welke sedert 194.^ haar landelijk bureau had
gevestigd op huize 'De Rees' aan de Arnhemseslraal in l.euvenheim.

Hen krantenknipsel uil 1945 (helaas /.onder exacte datum) meldt: "Kr is geklopt
en gehamerd, geschilderd en behangen, en nog hangt de geur van nieuwe verf in
hui/.e 'De Koppelenburg". Maar reeds is hier begonnen aan de vorming van meisjes, (....), één van de startbanen in de richting van geestelijk herstel van ons vaderland. (....). Maar niet lang /al hel duren of de gevolgen van dil werk zullen
aanwijsbaar zijn. (
).
Slechts voorlopig is hel noviciaat ondergebracht in 'De Koppelenburg'. Zoo spoedig mogelijk gaal men verhuizen naar hui/.e 'Schoonaerde" aan de Hngelenburgerlaan Ie Brummen. (
). Dil noviciaat is geen krakende bergplaats \an oude
vrijsters en geen museum van verzuurde julTrouwen met knoljes en zwarte brillen. Hel leeft, en welk een leven! IX' meisjes die hier gevormd worden, zullen hel
volgend jaar gereed zijn om hun taak te gaan vervullen.""
20

De organisatie van het noviciaat en de opleiding was in handen van pater Auspici
us (( hades van ((Mstan|e) Hi| was ook de man die leiding gal aan de veibouvv en
inlichting van De Rees tol Bureau van de Derde Oide in 194^ Hi| was een leidei en organisator, die mede door /i|n beminneli|ke houding veel /aken gedaan
kieeg Iht de verslagen van diverse meis|es uil de eeiste cursus|aren kan de conclusie getiokken vvoiden dat hi| bi| de cuisistes /eer geheld was Binnen de Der
de Orde gold pater Auspicius als een duizendpoot hij redigeerde diverse op de
franciscaanse gedachte gestoelde bladen was een begenadigd spreker, speelde
mei passie toneel en was /eei kunsl/innig en cieatiel
In de vlak naooilogse ti|d waren ei
nogal wal meis|es die geen dienstbo
de meer wilden woiden, /oals dat
gekend werd uit de voorooikmsi
laren Ook was hel veel godsdiensii
ge Nederlanders een doorn in HLI
oog dal een aantal |ongc meiden van
/o n vi|itien lol twintig |aai door
Hngelse sigaretten en C anadese cho
cola meei aandacht vooi de bevii|
deis hadden dan vooi hel nedeiige
vveik in de huishouding
Hel ncniciaat van de Dei de Oide
bood dus aan welwillende meis|es
een gedegen opleiding, /oals de
tekst op geluigschiillen uil de eind
laren '40 laat /len /ij heelt dit |aai
een dieper in/icht verworven in hel
sciali|ns levensideaal en /ich met
i|vei op de prakti|k ervan loege
legd " (/ie ook alb aan eind artikel)
De rooms katholieke opleiding lol
gezinsver/orgster was dus in eerste Pater Auspicius met een bezoekster in de
inslanlie gebaseerd t)p heislel van de tuin van 'Schoonaerde' (ca 1950).
maalschappeli|ke veihoudingen in
Nedeiland direct na de oorlog en paste in het kader van de wederopbouwgedachte In die geest werd er dooi de eerste docenten ook mei veel elan gewerkt en die
geest wisten / i | ook ovei te biengen op de meis|es
Die meis|es waren meestal /o rond de vi|llien /eslien /eventien |aar De eeisle
lichting was dus nel vooi ol in 19^0 geboien Vaak waren hel meis|es uil grote
21

ge/innen uit kleine plattelandsgemeenten Opvallend is door de loop der |aren het
lelatiel grote aantal cuisistes uil de Bommelerwaaid Daaibi) duikt steeds weer
de naam van pastoor Herman Veldman uit Ammer/oden op Hi) li|kt m eerste
instantie een succesvol 'leveianciei' van cursistes te /i|n, maai het was meer een
kwestie van uitwisseling in Ammei/oden bestond  cxik dooi de Derde Orde
gerund  een opleiding voor bejaardenver/oigster en dus nauw verwant aan de
gc/insvci/omsleisoplcidmg I e Hiiimmen
Vanal de slait in 194^ tol in het midden
van de |aren '60 werden er |aaiii|kse cur
sistenli|sten bewaard l)e/e li|sten bevatten
aanvankeli|k alleen voor en achternaam
van de meisjes Later worden soms ook
plaatsen van herkomst vermeld
De al beelding links laat weinig te raden
over De betiellende cursiste gal m duide
lijke bcvvooidingen aan waar /e vandaan
kwam' (Archief Schoonaerde KAZ)
Hke cuisus weid vanal het allereerste be
gin al gesloten met een ge/amcnli|k diner
Al heel gauw weid daar ook een ge/ellige
'culturele' avond aan verbonden, waar de
meis|es toneelsluk)es, balletlragmenten
opvoerden ol (heel veel) liedjes zongen,
die vaak van eigen teksten waren voor/ien
en die aanvankelijk hel leven in hel inlei
luial Schoonaeide als ondeiweip hadden
Hi| hel tilscheid van 'Sch(X)naeide" weiden er
alleilei eivaiingen op [lapiei ge/et l'ei cuisus
jaar werden de/e 'dankbetuigingen' door de
leiding gebundeld en bcvvaaid Hnkcle /ijn nog
in het Regionaal Aichiel in Zulphen aanwe/ig
(albeelding lechts, aichiel Schoonaeide RAZ)

4 -^
AwmoiliHa

Oudcuisiste Hann> ReindeisSchul beheeil een
website over het voormalig internaat en daai
heb ik een aantal aanvullingen gevonden voor
de docenlenlijsl, die waarschijnlijk nog wel on
volledig I S
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Medewerkers die o.a. in de loop der jaren (incidenteel) les hebben gegeven, of
als ondei steunend personeel werkzaam waren:
- Pater Auspicius (Charles van Constanje O.F.M.)
- Patei Sebastianus Ri|nieise O F M
- Patei Dl Fidentius van den Borne O F.M
- Pater Theofoor
- Pastoor Frans Smit (van Biummen)
- Mw A van Willigen-Arts, zangdocente
- Mej. J. Beker, lerares N 19
- Mc) H Dijkhuizen, leiaies N 21
- Me) V d Beig, leraies volksdansen
- Mej. J. Jaspeis, tol 1964 diiectiice en maatschappelijk werkster
(Joke Spoorenberg-Jaspers)
- Pater Constans Dekker, pastoor te Eerbeek
- Mej V d. Heuvel
- Dhr. A L.Veltman, (Anno), directeur en doceerde geestelijke stromingen
- Mw Juul van Zuilen, adjunct directeur
- Mw Hetty Vemei
- Mw (iraaisma
- Mw Alie Schoonman, lerares huishoudelijk inzicht en budgeteren (HIB)
- Mw B M Holleboom
- Mw Ria van Schiiek, doceerde kookles en hoe tafel te dekken
- Mw Bolk,handvaaidigheid
- Dhi C\) Boot, pedagogiekdocent
- Dhi Otto Engels, leiaai lichamelijke oefeningen, omgangskunde, gezondhcidskunde
- Mw Odilia Geiiitsen
Dhi .luiiiaan Ni|keik, docent vri|c expiessie
- Mw Wil Engelhaid, hoold huishouding, in eerdere jaren lerares nederlands
Mw Dime Makking, werkte in het huis in de huishouding
- Mw Anncmie Kioese-Hoek, docente KGS
- Dhi. Joop Kioese
- Mw. El na , lei arcs ziekenverzorging
- Mw. Beaumont, lerares in de zorg voor het jonge kind
- Mw Liset , lerares vri|e expiessie
- Dhi Dues , lei aai nedei lands
- Mw Thil Tolkamp,
- Dhi Rcne Colpa, concierge vanaf 1984 tot verhuizing MDGO naai Doetin chem
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- Mw. Karin Woltcrink, vanaf 01-08-1983 tot verhuizing 1984 administratief
medewerkster
- Mw. Mien Kraayvanger, administratief medewerkster
In de volgende uitgave van 'De Marke' een vervolg. Ik hoop dat er onder de
Marke-le/.ers nog mensen zijn, die óf zelf les hebben gehad op 'Schoonaerde',
dan wel intern of extern leerling zijn geweest. Of misschien heeft iemand nog
aanvullende informatie. B.v. op bovenstaande lijst. Alle info is zeer welkom!
Bronnen:
- Archief 'Schoonaerde' in het Rcg. Archief Zutphen, nr 2.033, inv. nrs 1-17;
- 'De feestvierende parochiekerk van Briiinmen', Utrecht, 1953;
- website over Schoonaerde + facebookpagina
- diverse krantenknipsels en eigen aantekeningen
Willem Reusink
Getuigschrift zoals dat eind jaren '40 aan de meisjes na afloop van de cursus
werd uitgereikt. (Archief 'Schoonaerde RAZ).
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Ons land een koninkrijk
De laatste weken staan de kranten er vol van en op tv is er ruim aandacht aan be
steed: het 20()jarig bestaan van ons land als zelfstandig koninkrijk. En dat begon
met de aankomst van Prins Willem Frederik op hel strand van Scheveningen,
waarna "het Nederlandse (V) volk met uitbundige geestdrift de vorst Den Haag
binnenhaalde." II kent de beelden.
Dat was op 30 november 1813 en zoals het een prins en toekomstig koning be
taamde in die tijd werden er diverse proclamaties uitgevaardigd.
Op 30 november meteen al en op 1 en 2 december zagen proclamaties van onze
nieuwe souverein vorst het licht. De proclamatie van 2 december 1813 is daarbij
misschien (tegen het licht van de huidige lijd) wel een opvallende.
Deze proclamatie is ais krantenknipsel hieronder en op de volgende pagina afge
beeld. Het krantenknipsel werd mij toegezonden door .laap van der Weel, ons
Markelid uil Hoenderloo.
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.\iK>it, .Niiih'rtuniltTi»! isal
ontvangst in
]' " •
'ritrcdr lu Ainnt»
•, IJl. ^wi'ii^.ii j^aaij.
'ij nwo liefde Ueluvo ik
'f* 'f ^ ■ '' 'ru zult j^y „ niet vindrn. Gij wilt
!
dcrs! dat ik u mevr zijn zal, «* >
miini» ofwcxi^heid, zoude gtiwr ■
'
n, uwe liefdf ! l •!•• "r.
mijne liand<*n, en van
fu c>|» JH «»nn«*T>»iM i? «Innr^'nM , wfjl dc nood \
lid van Kurc>|M i dit
►r<lert.
Uelaan dan, ik zal miji
ti uwe
<ni«clKn o{ioflr<*r«*n ; ik aanvaarde wat Nederland
in(j
ik aanvoanlu het ook alleen
I nder v
nor wijze nnwt
welke
"i'i'iu t ^vu \uljceniIo nifi^elijki» itii:>Liaikeu
tk aanvaarde liH, in hot vi»*'
" ' . Wi'lk»* mij d<'«e a  r "
\1„
. ulor» hrblxn uwe oi.... ...m ,.
j.niui
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De aankomst van Pri ns Wi llem Frederi k vanui t Engeland op het strand van
Scheveningen. Tekeni ng H.P. Oosterhuis, 1814, ontleend aan Dr. C. te Li ntum,
'Een eeuw van vooruitgang', Zutphen, 1914. Tekening onder idem.
Intussen was in november 1813 was door h et Voorlopig Bestuur - een adellijk
driemanschap bestaande uit Adam Frans Jules Armand graaf Van der Duyn, heer
Van Maasdam, (iijberl Karcl van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum een
ontvvcrp-gi\)ndwet opgesteld, waaraan de toekomstig soeverein vorst zich zou
dienen te conformeren. Het begin van onze constitutionele monarchie.
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Het dri emanschap
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G.K. van Hogendorp • L. van Limburg Sti rum - F. van der Duyi I van Maasdam
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/ \ . l ^ o o de Regeringloosheid

veel is voorgekomen

meiste I redcn, door v; yzc vooivicniiigen

in de

\ a n de notabelllc

Ingczcrcnen, maar het AI .CI .MELN RLsrutit. geheel verwaar
loosd en in nicmands handen i^. rirwyl het gcroej^) \:m alJe
zydc om ZLilL eeu ÜKSTUUK. tot redding van het Vaderland,
on7.e harten diep getrollen heetc; Z o o is iir. r dat \vv befloten
iiebbcn hetzelve op te vatten to: de komst \ a n Z'^'.NE ilÜOG
Hl^ll) toe.  D('::crfri-//^i- alk tk- bnnc 'Scdcrlanders o i:i zich te
ereeu'igc/i tot o iiderlifumti!; zati dit o ns co rdaat befJuii.

GOD

'■clpr die genen ^ die zttb -zelve belpen.
'.\ Graven/i:ige, den scfie No vember 1813.
r(,V.VY.(w///1

F. v.\N I)I:R D U V N V.V
I S M AASDAM .
(,. K. v.vN H O G E X D O R P .

In april 1813 was Willem Frcdcrik door de Fngelsen gepolst voor het koning
schap in Nederland, iets wat Willem Frederik maar al Ie graag wilde. De bemoei
enis van Fngeland was niet /.omaar. In de eerste plaats als tegenwicht voor Oos
tenrijk, dal om historische redenen nog aanspraak dacht te kunnen maken op de
/.uidelijke Nederlanden (België) en in de tweede plaats waren bijna alle Neder
landse koloniën onder Fngels bestuur gekomen in de Franse tijd. Mei Willem
Frederik als Koning Willem I kreeg Nederland  op de Kaapkolonie na  alle over
zeese bezittingen weer terug. Dit alles werd bevestigd op hel Wener Congres van
IXl.S. Willem I zou zich ontpoppen tot de KoopmanKoning
2«

De eerste koning van Nederland was na
de Franse overheersing een verademing
voor het (noord)Nederlandse volk, vooral door zijn opbouw van de Nederlandse
welvaart, want in 1813 lag de handel in
het noorden van ons land zo goed als stil
en was het zuidelijk deel weliswaar wat
meer ontwikkeld in de handel, maar toch
was ook hier het economisch klimaat
\erre van ideaal.
hn dus werden de plannen van Willem 1
met voortvarendheid in praktijk gebracht
en ontstonden er o.a. de Rijksmunt, de
Nederlandse Bank, de Nederlandse Han^ delsmaatschappij en werd later het CulI tuurstelsel ingevoerd. Instellingen die
het in die tijd op vooruitstrevende wijze
mogelijk maakten Nederland een plaats
in Europa te geven en die de basis hebben gelegd voor een stevig economisch
stelsel. Natuurlijk is daar met de kennis
van nu wel het één en ander over op te
Willem I, de Koopman-Koning
merken, maar feit blijft dat hel voor Nederland als staal een gunstige t)nlvvikkeling is geweest. Kn dal ondanks het feit dat
Willem I besloot en decreteerde bij Koninklijk Besluit, want enig democratisch
gevoel was hem volkomen vreemd. Hel mag al bijzonder helen dat hij mensen
met - ook al weer voor die tijd - goede ideeën de kans gaf deze in praktijk te brengen (denk b.v. aan Generaal van den Bosch van de Koloniën van Weldadigheid).
Willem Frederik v\erd in 1772 geboren als zoon van stadhouder Willem V. Hij
trouwde in 1791 met zijn nicht Wilhelinina van Pruissen. Hij regeerde tot 1840 en
werd opgevolgd door zijn zoon Willem 11. In dalzelfde jaar trouwde hij de zuidNederlandse gravin Henriétte d'Oultremonl. In 1843 overleed Willem Frederik.
In de maand december en begin volgend jaar zullen er nog wel boeken over Koning Willem I verschijnen. In de eerste plaats zijn biografie door Freek Schlingmann, waarin een ander beeld van onze eerste koning wordt neergezet.
Ook verschijnen er biografieën van zijn opvolgers, Willem II en Willem III.
Met dank aan Jaap van der Weel.
Willem Keusink
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Nieuwe boeken in de bibliotheek van De M a r k e
Op 15 november) I is een nieuwe uilgave verschenen van de Slichling Hislorisch
Onderzoek ZuidOosl Vcluwezoom (SHOZOV), in de vorm van hel boek 'Ovei
erven en geeilden, de maiken van Spankeren, Soeren, Dieien en hllect)m", door
A I (i M/ebioek, W d van den Beukei en I Slrikei (I SBN 978 90 808X180 2)
In dil boek vvordl uitvoerig de geschiedenis beschreven van de marken in de ker
spels van Spankeien en Mlecom, die gedurende een periode van circa ^50 |aar hel
beheei hebben gevoerd ovei de woeste gronden in de/e omgeving
De SHOZOV had bi| haar naspeuringen hel geluk dat er veel oude gegevens te
achterhalen bleken /oals bv het 'Maikenboek van Spankeren endc Soeien',
waarin li)slen van geerlden uit o a n 3 9 en 1472 Heel aardig om te le/en is hoe
de marke aan inkomsten kwam
Vi|l |aar lang hebben vi|l mensen uilgebieid aichielondei/oek gedaan Daarvooi
moesten / i | naai Doesbuig, Ainhem, Zulphen Zwolle, Barneveld. Utrecht en An
holt (D) om in een li|drovende /oeklocht relevante documenten op I e sporen,
vvdarbii tcxjval en geluk soms een rol speelden
Ook wordt in hel boek aan
dacht besteed aan de Buurt
schap van Dieren"

( ) \ C I ClNCll cii ^ c c i l d c i i
l ) ( iii.iiki II \ . i n S|>,iiik( u II
S I K U II 1 ) K U II i II I IU(<>lll
\ 1 (, I l/(l>n<k
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I

\ III l i l II K i i i k i l

Sliikil

Hel boek beval ruim 110
pagina's en meei dan 200 al
beeldingen, waaiondei met
eerder gepubliceerd mateilaal
Vooi mensen die van regionale
geschiedenis houden is hel
boek een legeliechte aaniader
li|dens de presentatie van het
boek in de Spankerense keik,
waai een vertgenwoordigmg
van on/e veieniging bi| aan
vve/ig mocht /i|n, werd dooi
de schril vers (en anderen) een
middeleeuwse
'rechts/aak'
.■.ï?*f».5%
nagespeeld, geheel in passende
kledi] en met oud nederlands
taalgebruik
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FEN KIJKJE ACHTER ÜE DEUR VAN...
Mmiunif nten in de gemeente Brummen

De in Leuvenheim woonachtige fotografe Léontine van (ieflen-Lamers heeft een
schitterend boek gemaakt over een aantal monumenten in de gemeente Brummen.
Zij geeft het boek geheel in eigen beheer uit en ook de research hield /ij in eigen
hand. Het boek 'Hen kijkje achter de deur van... Monumenten in de gemeente
Brummen" gaat over monumenten in de gemeente Brummen en dan niet alleen de
voorkant en het bouwjaar, maar ook wat er achter de vcxirdeur is te zien. Het boek
geeft prachtige details met daarbij mooie verhalen van Marguerite Tuijn.
Op de website www.monumenten-boek.nl vindt u veel informatie over het boek
en de gefotograleerde hui/en.
Verder werd onze bibliotheek verrijkt met de boeken:
'Kuuroord Laag-Soeien, de vele levens van dit kuuroord. Historische namen passeren de revue;
'Vele wegen leidden naar Herbeek'. Molukse jongeren interviewen eerdere generaties;
'Aan water nooit gebrek, hen tocht langs oude Veluwse industrieën'.
Jan Ki-Kclink
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Nieuwe opzet Kadastrale Atlassen Gelderland
Al tientallen |aren ver/orgt de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlassen (Jelderland vanuit Velp de lokale kadastrale atlassen, gebaseerd op de minuutplans uit
1832 De/e vri|vvel uniform uitgegeven boekwerken - meestal in poilefeuillevorm
met daaiin een boekje en een aantal losse kaaiten - /ipi vooi de beoelenaais van
lokale en regionale gesehiedenis bijna onmisbare informatiebronnen De meeste
van on/c le/ers /uilen /e dan ook wel kennen of in be/it hebben
Nu echtei per 1 lanuaii a s de subsidie van de provincie op de/e uitgaven woidt
stopgezet ziet de stichting geen mogelijkheden meer de nog geplande atlassen in
de/elfde uitvoeiing te laten verschijnen De stichting is dan ook van /ins /ich pei
of na 1 januaii 2014op te gaan heffen
Het (relders Archiel heeft een Werkgroep Kadastrale Atlas (Jelderland in het Ie
ven geioepen en gaat /ich nu in de toekomst be/ighouden met een digitale verspreiding van de kadastrale gegevens De fysieke uitvoeringen /uilen dus tot hel
verleden gaan behoren En dat /al nog heel wat regelmatige gebruikers van de
atlassen spijten
De nieuwe werkgroep is er van overtuigd dal de/e nieuwe aanpak voor de gebrui
keis van kadastiale informatie uit f8'^2 in de/e moderne vvi|/e van raadpfeging op
lange termijn alleen maai voordelen biedt
Bovenstaand is een korte samenvatting van inlormatie die toege/onden werd door
Markc-lid Jaap van der Weel uit Hoenderloo

Verzameldag 2014
fn 2012 hebben de vier historische verenigingen van Zulphen, (iorssel, I ochem en
'De Maike een vei/ameldag geoigani
seerd, die m (jorssel werd gehouden (zie
iolo) Bij hel dagelijks bestuui van de His
toiische Veieniging Zulphen is de vraag
binnen gekomen of er een opvolging komt
van de/e vci/ameldag
Zo ja, dan wordt de/e dag op 12 april 2014
van 10 30 tot 16 00 uur gehouden in 'Het
11 cl punt Ie Cioissel
Voordat hel bestuur van 'De Marke besluil mee Ie werken aan de organisatie, is
het belangrijk te weten of er bij on/e feden animo is om deef te nemen
(laarnc verneemt het bcsluui of et onder ons leden /ijn, die met hun ver/aineling
/o'n dag willen opluisteren Wilt u meedoen, laat dat weten aan het secielaiiaal of
aan bestuurslid Joop Zengerink Adressen staan in het colofon voorin 'De Maike'
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MuseumWacht
"Alle specialismen onder één dak"
Restauratie
van alle voorkomende materialen en objecten
Calamiteiten
calamiteitenservice en maken van calamiteitenplannen
Transport
van museale objecten (Nationaal en Internationaal)
Reiniging en desinfectie
van collecties of objecten
Opslag
geklimatiseerd en beveiligd
Advies
mbt. brandbeveiliging en veiligheid

www, museumwacht. nl

Uitvaartzorg
Voor een uitvaart met zorg
in Loenen, Eerbeek, Dieren e.o.
tel. 06 23 00 95 51
www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl

